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INHOUD: 

* Woord vooraf P.Vandewalle 

* Voorbije aktiviteiten : * 20 jaar zomertentoonstellingen 
* zieltjesavond (pannen.koeken in de molen) 

"' J aarprogra:mma 2002 

* novembertenloonstelling 

* driekoningen 

* "Oorlogskroniek van een dorpspastoor" (6de deel) 

* Lidgeld 2002 

* Oude gebruiksvoorwerpen: de Stamper 

* w· . d ? 1stJe at .... 

* K~nt U de Heemkring ? 

Pastoor H.Leroeye 

Hugo Devos '~T ossehol" 



WOORD VOORAF 

Beste vrienden, 

Opnieuw verschijnt ons Periodiek-je met allerhande wetenswaardigheden over de 

aktivileiten van de Heemkring. Het vervolg van de oorlogskroniek zit er traditioneel bij. 

Ook dit jaar willen wij ons opnieuw inzetten voor hei behoud van de cult:uur en de folklore op 

Slene. Ondanks het feil dat wij niet over zeer veel oudheidkundige tradities kunnen beschik

ken I moeten wij vaststellen dat heel langzaam maar zeker een aantal zaken van h et oude 

Stene verdwijnen. 

Wij kunnen deze evolutie niet omkeren, wal wij wel kunnen doen is erover waken dat deze 

taken niet onopgemerkt verdwijn en. 

Wat wij dit jaar verder ondernemen vindt U verder in dit nummer. 

Paul Vandewalle 

Voorzitter 
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Rustig gelegen aan het Ste-Anna-kerkje te Stene-dorp .. . 

Stenedorpstroot 29 - 8400 OOSTENDE (Stene-dorp) - Tel.(059) 70 01 99 

Aangenaam verpozen in een rustiek kader 
Speciale dronken - Uitgebreide keuken 

oude gebruiksvoorwe,pen 

Grill 

Huize Gezelle 
Specialiteit : Vleesbrochette 

JUBILEUM 197 4-l 999 

Open op rnoandag, donderdag en vrijdag vanaf 18 uur 
Weekend vanaf 11.30 uur 

Gesloten op dinsdag en woensdag 

STENEDORPSTRAAT 27 STENE-DORP TEL 059/80 71 28 



Twintig jaar zon1ertentoonstellingen in de Steense molen 

In 1981 werd door de heemkring 'T Schorre Steene, onder impuls van het toenmalig 
bestuurslid William Lievens, in het Vossenhol voor de allereerste keer een 
groepstentoonstelling voor Steense kunstenaars ingericht. Het succes was zo groot dat er 
spoedig een Steense Groep 2 moest georganiseerd worden. 
Bovendien werd na een eerste voorlopige opknapbeurt van de Steense molen van die lokatie 
gebruik gemaakt om in de maanden juli en augustus de zomertentoonstellingen voor 
kunstenaars op te starten. Deze waren van bij het begin voorbehouden aan Stenenaars of 
mensen die familiale (b.v. geboorte) of emotionele bindingen hadden met Stene. 
En zo waren wij in 200 I aan de twintigste uitgave toe. Intussen was de accommodatie in de 
de molen er dank zij het vele werk van bestuur en vrijwillige medewerkers er steeds op 
vooruitgegaan. De tijd dat de regen over de kunstwerken gutste is reeds lang voorbij! 
Ruim honderd kunstenaars hebben inmiddels de kans gegrepen om er hun tekeningen, 
schilderijen en beeldhouwwerken te exposeren. Voor velen was het ook de eerste keer dat 
ze die grote stap zetten, voor sommigen het begin van grotere naambekendheid. 
Bij deze gebeurtenis mocht de fotograaf niet ontbreken. We zien bestuursleden met enkele 
kunstenaars. 

, 
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Zomerexpositie in Stene: Stenense kunstenaars zorgen voor een hoogtepunt in het polderdorp. 



Taverne-Tapasbar 

"Casa Domecq" 

Weekdagen: vanaf 12.00 u rot 24.00 11 

Zar-, wn- enfeesrdagen; v@a.f 10.0011101 .. 
sluitingsdag: donderdag 

Steense dijk 60 
8400 Oostende Tel. : (059) 80 43 41 
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'----......-' 

Restaurant - Taverne - Grill 

't Pomptje .. 
De specialist van Cote -à ros 

"Ribbetjes en Brochetten - Scampis 
gegrild op lavastenen. 

Iedere dag open vanaf I S uur 101 23 uur 
Zaterdag, zondag en fees1dage11 doorlopend open van 11.30 uur 101 '.!3 uur. 

Sluitingsdag: woensdag, 

Oudstrijdersplein 2 
8400 STENE-DORP 

Oostende 

Vanaf 17.00u. Tel. 059/51 19 46 
Fax 059/31 36 7 J 

Privé 059/31 33 50 



Verzameling wagens Oswald Flamevn: 

Boerenkar voor zware grond 
Boerenkar voor lichte grond 
Franse kar voor strooi 
Franse kar v oor hooi 
Boomezel of Tribaal 
Bieten kar 

1. 
2. 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9. 
10. 
11. 
12. 
13 . 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19 . 
20. 
21. 
22. 
23 . 
24. 
25. 
26. 
27 . 
28. 

Koets of sjees ( naar model van R. Tavernier ) 
Boerenwagen ( strooi - hooi ) 

Tool 
Ploeg 
Ploeg 
Ploeg 

Boomezel of Tribaal 
Aalkar 
Boerenwagen 
huifkar 
Aalwagen ( " Domme kar" ) 
Broodkar 
Bierwagen 
Voermanswagen 
Loop kar 
Windmolen 
Petroliumkar 
Bierkar 
Koets 
Vlaswagen 
Ploeg ( ' Gemelle' of ' Hert' ) 
Kruiwagen 
Koets 
Moderne Koets 
Dieven kar 
Zaai viool 

➔ uit ijzer vervaardigd 
➔ uit ijzer vervaardigd 
➔ uit hout vervaardigd 
➔ uit boomwortels vervaardigd 

Van boerenkar tot zaaiviool! 

OOSTENDE 

Expo 
"Boerenleven in miniatuur" 

in Steense molen 
Naar jaarlijkse traditie organiseert de heemkring 't Schorre 
Steene begin november een bijzondere thematentoonstelling 
in de molen van Stene-Dorp. Dil jaar werd ·gekozen voor het 
thema ''het boerenleven". Verzamelaar Oswald Flameyn uit 
Moeren toont er een reeks nûniaruren uit de landbouw
geschiedenis van de vorige eeuw. Tot zijn verzameling 
behoren onder meer boerenkarren, huifkarren, vlaswagens, 
loopkarren, aalwagens, windmolens, dievenkarren, koetsen, 
kruiwagens enzovoorL Je kan er ook bijhórende gereed
schappen, vervaardigd I.Ût ijzer, hout en zelfs boomwortels 
bewonderen. be bijzondere expo is open op donderdag 1 
november van 10 tot 12u en van 14 tot 18u. Ook open op 2, 3 
en 4 november van 14 tot 18u. De toegang is gratis. 

D e jaarhjkse tentoonstelling van onze kring t1 Het boerenleven in miniatuur t1 

werd een groot succes. 

De heer Oswald Flameyn kon met zijn geminiaturiseerd.e voertuig- en werktuigen zowel jong 

als oud boeien en verbazen. 

Meer dan vierhonderd bezoelw rs lieten zich verleiden om -Le kijken en te luisteren naar de 

deskundige uitleg over de zo diverse vervoermiddelen uit het vroegere boerenleven. 

Dank U M. en Mevr. Oswald Flarneyn. Het was een fijne -Lentoonstel1.ng! 
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Restaurant - Herberg - Tea-Room - Feestzaal 

de Vlasschaard 
B~ M.Therèse 

dagschotel steaks • paling • snacks 
ruime keuze aan de koert • 80 soorten speciale bieren 

zonneterras • banketzool 60 personen 

rouwmaaltijden en vergaderingen (ook op maandag en dinsdag) 

. -
Nieuw "Maandmenu'' 

lekker - fijn - democratisch 

Gesloten maandag en dinsdag 

OUDSTRIJDERSPLEIN 5 STENE-DORP TEL. 059/80 38 01 

INVOERDER VAN DE FIJNSTE KAAPSE WIJNEN 

GROOT en KLEINHANDEL 
iedere zaterdag gratis proeven 

nieuw adres vanaf 1 mei '99 · 

Karperstraat 2 
Industriezone 
8400 Oostende Tel: 059/70.50.44 

Fax: 059/70.35.15 



Liliane en Johan gekroond tot koningspaar 

l~J1i]iM@[tl! ~• 
OOSTENDE - Liliane Cattoor, 
echtgenote van de secretaris van 
heemkring De Plate Freddy Hu
brechtsen, hapte tijdens de trek
king van den coninckin de Molen 
in Stene-Dorp in het stuk taart 
waarin de boon verstopt zat. Me
teen werd zij tot koningin uitge
roepen. Zoals de aloude traditie 
het wil, mocht zij een koninklij
ke partner aanduiden. Haar keu
ze viel op cultuurschepen Johan 
Verstreken. De heemkringen De 
Pia te (Oostende), 't Schorre(Ste
ne ), Ter Cuere (Bredene) en de 
Vlaamse Vereniging voor Fami
liekunde (Oostende) organise
ren jaarlijks om de beurt een 
Driekoningenfeest. De heem
kring 't Schorre nam dit jaar op 
de vooravond van Driekoningen 
de 24ste uitgave voor zijn reke
ning. Voorzitter Paul Vandewalle 
mocht in de Molen een dertigtal 
aanwezigen verwelkomen en 
achteraf het koningspaar kro
nen. (GLO. Foto Maenhoudt) 

Voorzitter Paul Vandewalle van de Heemkring de Schorre kroont Liliane 
Cattoor tot koningin voor een dag terwijl de door haar gekozen koning • 
schepen Johan Verstreken• elegant haar hand kust, tijdens de trekking van 
'den coninck' zaterdagavond 5 januari 2002. Foto: Peter Maenhoudt. 

• 



PROGRAMMA 2002: 

* 5/1 24ste Driekoningen 

* 10/3 officiële uitstap Fort Napoleon o.l.v. Katrijn 

* 14/ 4 Algemene vergadering om 1 Ou 
+ 7 de dag met 3 sprekers om 11 u 

*Juli- Aug kunstexpo in de molen 

*4 aug Heemkring uitstap naar "huis van Alijn" in Gent 

*6 sept. BBQ voor alle leden in de molen 

*9/10/11 nov novembertentoonstelling 

* 16 nov Zieltjesavond (pannenkoeken in de molen) 



Oorlogskroniek van een dorpspastoor : 

Enigszins onverwacht zijn wij in het bezit gekomen van een uitgebreide tekst 

over de gebeurtenissen die zich tijdens de eerste wereldoorlog te Stene 

hebben afgespeeld. De tekst is geschreven door eerwaarde heer Henricns 

Leroeye. Leroeye was de negenendertigste pastoor van de Sint-Annaparochie 

te Stene. Hij volgde in 1910 eerwaarde heer Ludovicus Maselis op en bleef 

hier tot 1919. Dan werd hij pastoor in Moorsele. 

Het relaas werd pas na de oorlog meestaJ chronologisch en als een soort 

memoires door hem opgetekend. Op het einde lezen we: 

"Bijna alles wat ik hierboven geschreven heb, moest ik uit het 
geheugen schrijven omdat al mijn aantekeningen en papieren 
gestolen werden . ... . zekere data zijn mij ontvlogen en daarom 
heb ik mjj dikwijls moeten verhelpen met te zeggen omtrent 
welken tijd het gebeurde." 

De leden van onze heemkring ' T Schorre k'Uilllen van af dit mnmner van ons 

kontaktblad in opeenvolgende afleveringen met de kroniek kennis maken. 

Wij menen dat het afdrukken van de tekst in het oorspronkelijke ( zeer goed 

leesbare) handschrift van pastoor Leroeye hier een meerwaarde betekent. 

Tenslotte gaat onze dank uit naar de beer Freddy Hub.rechtsen van De Plate 

die ons de integrale tekst, afkomstig uit het Archivum Episcopale Brugense 

bereidwillig ter beschikking stelde. 

Veel leesgenot ! 
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LIDMAATSCHAP 

Vergeet niet uw lidgeld te vernieuwen. Voor slechts 7- € wordt mep lid 
voor het jaar. ,ia?.i.Deze som kan aan één van de bestuursleden overgemaakt worden of 
gestort op Heemkringrekening 001-0688371-38. Dank bij voorbaat. 

Nieuwe leden zijn altijd welkom zodat onze kas aangroeit om in de toekomst met 
nieuwe imtiatieven en interessante tentoonstellingen en sprekers naar voor te komen. 
De aangesloten leden krijgen dan een exemplaar van ons periodiekje in de bus zodat ze op de 
hoogte blijven van het wel en wee in en om Stene. 

Hebt U thuis iets wat de leden zou h.'1U111en interesseren, aarzel dan met om één 
van de onderstaande personen op de hoogte te brengen. 

Steeds bedankt voor uw medewerking. 

ADRESSENLIJST BESTUURSLEDEN : zone (059) 

Paul Vandewalle 
voorzitter 

Raoul Decrop 
penningmeester 

Katrijn Dhooghe-Compemolle 
secretaris 

Dirk Coghe 
Lucina Colpaert 
Roland Defever 
Dries Degryse 
Hilde Derdeyn 
Hugo Devos 
Roger Fockedey 
René Helsmoortel 
Oscar Nuyts 
Aline V anslembrouck 

(redak."tie) 

Albatrosstraat 15 

Steensedijk 146 

Roerdompstraat 57 

Druivenlaan 16 
Schorredijk 7 
Gistelsestwg.228 
Perzikenlaan 28 
Steensedijk 136 
Stenedorpstraat 29-31 
l'vlelkerijstraat 2 
Sint-Lodewijkstr.11 
Gistelsestwg.369 
Schorremolenstraat 1 

80.21.83 
0476/31.81. 73 

80.08.47 

50.83.27 

70.09.64 
70.44.43 
50.51.50 
80.17.32 
50.78.11 
70.01.99 
50.14.86 
70.51 .34 
50.00.63 
80.89.91 
0475/55.74.22 
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Molenaarshuis Carpe Diem 

Uitgebreide kaart ~ Mogelijkheid tot organiseren van feestjes 
Traiteurdienst aan matige prîjzen 

- . 
PRACHTIG ZONNETERRAS MET ZICHT OP 17E EEUWSE MOLEN ! 

Wij zijn elke dog open van l l u30 tot sluitingsuur, 
't Keukentje is open van l 2u tot l 4u30 en van l 8u tot 23u 

Zonoogovond tot 22u. Gesloten op maandag en dinsdag. 
's Namiddags Tea-Room met verse pannekoeken en heerlijke desserts 

STENEDORPSTRAAT 4 sr ENE-DORP TEL. 059/80 57 84 

Restaurant - Bistro 

"Oud Steene" 
Zilverlaan 5 
8400 Oost.ende 
Tel: 059 43 09 75 
Fax: 059 43 06 28 
BïW NR: 529 981 076 

WU verzorgen al uw zakendiners. 
familiefeestjes, uit.vaartdiensten enz. ... 

donderdag gesloten, 
tijdens- schoolvakanties donderdag en vrijdagmiddag 



Oude gebruiksvoorwerpen : 38 

De Stamper (Voor veevoeders) 

1n het dialect ook : drenkriek, drenk.schep, ketelriek, smeister, 
Smoester, patattenstamper of -breker genoemd. 

Beschrijving: 
Lengte:+/- 35 cm (zonder houten steel) 

Gewicht: 900 gr (zonder houten steel) 
Diameter rooster: 14 cm 

Volledig uit licht staal vervaardigd. 

Gebruik en werking: 

De schijf bevat 6 dwarslamellen die in de schijf 
zijn gelast. waardoor er een soort rooster 
ontstaat. 
De lamellen zijn eerder stomp. 
De twee gebogen armen zijn aan het rooster 
geklinkt, en bovenaan tot een punt gesmeed. 
Om de stamper gemakkelijk in gebruik te 
nemen , werd een houten steel van ongeveer 
een 50-tal cm aangebracht. 

Werd gebruikt bij veevoeders, om het gekookte veevoeder (bras genoemd) in de ketel (koe) 
Te roeren en aan te stampen. 

Voorbeeld: Aardappelen met gruis (zemelen eo pelen van granen) te mengen. 

Te bezichtigen io het Gasthof Vossenhol (Stene dorp) 

H & RDevos 



* Hugo van het Vossenhol sponsor is van onze nieuwe lidkaarten 2002 

* we elke laatste maandag van de maand vergaderen in de molen 

* Juf Renée Foeke uit de 3de kleuterklas van het basisonderwijs St-Andreas na 35 jaar een 

punt zette achter haar carrière . Vele kindjes uit Stene kennen haar! 

* de heemkring de verwaarlozing van het Oude Vliegveld Stene met lede ogen 

aanschouwt... kon het maar een museum worden. 

* we foto's hebben van de lste gemeenteraad die wettelijk verkozen werd na WO Il. 
Onze Oscar schrijf van iedereen d,e namen op. 

* we nog 5 delen van de 11 kroniek van het leven van een d.orpspastoor" 

ter bescbkking hebben. 

~vanaf 2 februari Priester Gestelinck van de Konterdam zijn parochie verlaten heeft en 

moderator in Koksijde is geworden. 

"'een jonge man uit Torhout onze voermanswagen of huifkar van de heemkring heeft 

gekocht die te verloederen stond in een opslagplaats. 

*Onze Katrijn Dhooghe als gidse optreed om m.a..-x 25 personen door Fort Napoleon le 

loodsen! Dit op 10 maart a.s. en GRATIS voor alle leden!! 



Wij stellen ons graag even voor : 

Kent u de heemkundige kring 
" 't Schorre Steene" ? 

De heemkundige kring " 't Schorre Steene" : 

werd gesticht op 28 februari 1978. Wij bestaan dus 20 jaar ! 

heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden via 
tekst en beeld. 

is gehuisvest in de molen van Stene-dorp : meer dan een bezoek waard ! 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 

geeft aan plaatselijke kunstenaars de kans hun werken tentoon te stellen in de molen 
gedurende de maanden juli, augustus en september. 

denkt ook aan de kinderen : wij houden een jaarlijkse kinderrommelmarkt met "molenworp". 

geeft voordrachten, organiseert een "Zevende dag", een barbecue, een "zieltjesavond". 

geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit voor de leden met daarin heel wat nuttige 
informatie. 

wil aandacht hebben voor Stene-dorp, maar evengoed voor de Konterdam, de Meiboom, 
Stene-Statie, de Hoge Barriere en de Nieuwe Koerswijk. 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. Daarom doen we een oproep aan alle 
sympathisanten en geïnteresseerden : Steun ons en sluit u aan bij onze heemkring. 
U kan lid worden door het storten van 250 frank op het rekeningnummer 
001-0688371-38 of door het rechtstreeks betalen van dit bedrag aan één van onze 
bestuursleden. 
Iedereen is welkom. 

t 
t 
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